چارت تصويب پروپوزال دانشجويان كارشناسيارشد

 -2انتخاب استاد
راهنما با نظر گروه و

-1دانشجويان فرصت دارند از نیمسدا دم حصیدی ت حدا کد اقبر ازدا از احمدا
نیمسا سو حصیی ت موظفند موضدو ودود را در گدرم حصییدت بد حیدوي
برسانن  .در غیر اين صورت زمان فارغالتصیی ت آنها ب حاویر وواه افتاد.

حداكثر

مشاور با نظر استاد
راهنما

زمان

نکته مهم در خصوص بند  2شرایط اساتید راهنما و مشاور
الف) استاد راهنما :داشتن مدرك دكتري تخصصي و حداقل مرتبه استادیاري

 -3ثب

نام در سیستم ثب

براي اعضاي هیأت علمي دانشگاهها یا مؤسسات تحقیقاتي معتبر(اولویت

ارسال

اساتید تمام وق

پروپوزال توسط دانشجو و تائید

و سپس نیمه وق

و در نهای

بتا

اساتید مدعو ميباشد)

ب) استاد مشاور:دارا بودن یکي از شرایط سه گانه زیر

ایشان توسط مدیر گروه

 -1دارا بودن شرایط مندرج در بند الف

پروپوزال

 -2مربیان برجسته با مدرك كارشناسي ارشد و سابقه تدریس یا تحقیق بیش
از  11سال در مراكز دانشگاهي یا تحقیقاتي (در صورت نبتودن استتادیار بته

 -4انتصاب اساحی حوسط
دانشجو در سیستم ثزت
پرمپوزا

عودت

5حائی دانشجو حوسط اساحی
در سیستم ثزت پرمپوزا

تعداد كافي و با تأیید گروه تخصصي).

تا پايان

 -3كارشناسان ارشد غیر هیأت علمي شاغل در مراكز تحقیقاتي یتا صتنعتي
(در صورتیکه دانشجو از امکانات یا اطالعات آن مراكتز استتداده متينمایتد)
بعنوان استاد مشاور صنعتي با تأیید مراتب توستط گتروه تخصصتي و تأییتد

نیمسال

نهایي در شوراي پژوهشي واحد(.الزم اس

 11سال سابقه كتار در صتنع

را

داشته باشند)

سوم

نکته مهم در خصوص بند  5بعد از این مرحله  ،هر زمان پروپوزال دانشجو تائید نشود،
دانشجو تمامي روند تایید پروپوزال خود را مجدداً باید از این مرحله تکرار كند.

 -6تکمیل فرم پروپوزال و

عودت

مي باشد

ارسال در سیستم براي اساتید

آدرس سای

توسط دانشجو و تائید اساتید

معامنت پژمهشت -ادار امور پشتیزانت پاياننام ها -فر ها م آيیننام هاي پژمهشت

(حداكثر ظرف مدت دو هدته)

عودت

دانشگاهwww.srbiau.ac.ir :

نکت مهم در ویوص بن  6حکمیا من رجات پرمپوزا شاما موارد ذيا متباش :
 -2اطالعات مربوط ب پاياننام
 -1اطالعات مربوط ب دانشجو
 -4استفاد از امکانات آزمايشگاهت ماک
 -3رمششناست حصقیق
 -5زمانزن ي انجا حصقیق (هم پوشانت)  -6حکمیا اطالعات مربوط ب اساحی راهنما م مشامر
 -7حأيی استفاد از امکانات آزمايشگاهت ماک

 -7ارسا پرمپوزا براي گرم ب
صورت وودقار م حائی م ير گرم
پس از معرح ش ن در شوراي
گرم حصییت

فاصله تصويب پروپوزال در شورای گروه تخصصي با شورای پژوهشي
 8پس از اين مرک پرمپوزا ب صورت
وودقار براي دانشک ارسا ش م
نهايتاً در شوراي پژمهشت دانشک ب
حیوي مترس .

دانشکده و ارسال پروپوزال به پژوهش واحد نبايد بیش از يک ماه باشد
حداكثر
يک ماه

عودت

دانشجو از زمان تصويب پروپوزال در شورای پژوهشي دانشکده حداقل  6ماه به شرط ارائه

مقاله مورد تايید استاد راهنما (از ترم چهارم به بعد) ميتواند دفاع نمايد.

حداكثر

-11دفا از پاياننامد در مقعد
قارشناست ارش پس از گذشدت

يک ماه

حتتداقل  6متتاه از تتتاری
تصویب پروپوزال در شتوراي
عودت

-9پس از اين مرک
پرمپوزا ب صورت وودقار
ب معامنت
براي حیوي
پژمهشت ارسا وواه ش

پژوهشي دانشکده در صدورت
-11پس از حیوي پرمپوزا در کوز معامنت
پژمهشت ص مر ابالغی م اککا اساحی راهنما م
مشامر حوسط دفتر پژمهش دانشک مربوط
انجا وواه ش .

ن اشددددتن مندددد آموزشددددت
دانشجويت م رعايت ساير ضوابط
اابا انجا متباش .

چارت تصويب پروپوزال دانشجويان دكتری
-1

 -2انتخاب استاد راهنما

دانشجويان موظفن پس از اوذ ماک پايان نام نسزت ب ارسا پرمپوزا نهايت ودود در سدامان ثزدت پرمپدوزا
جهت بررست در گرم حصییت م شوراي پژمهش دانشک م شواري پژمهش ماک ارسدا نمايند .درغیر اينیدورت
زمان فارغ التصیی ت آنها ب حعويق وواه افتاد.

با نظر گروه و انتخاب
مشاور با نظر استاد راهنما

ارائه
 -3ثب

نام در سیستم ثب

پروپوزال توسط دانشجو و تائید

پروپوزال

نکته مهم بند  2شرایط اساتید راهنما و مشاور

الف) استاد راهنما :مت بايست عضو هیأت ع مت دانشگا بود م ک ااا  3سا سابق ح ريس م
حصقیق در دمر قارشناستارش م يا باالحر با مرحز استادياري را داشت باشد ( .اولوی

ایشان توسط مدیر گروه

از طريق

تمام وق

و سپس نیمه وق

و در نهای

با استاتید

اساتید مدعو ميباشد)

تبصره :در شرايط واص راهنماي رسال دانشدجو مدت حواند حوسدط دم اسدتاد راهنمدا بد طدور

 -4انتصاب اساحی حوسط
دانشجو در سیستم ثزت
پرمپوزا

سامانه،
پس از

عودت

مشترك صورت گیرد.
ب) استاد مشاور :دارا بودن شرايط من رج در بن الف م حزیر ذيا آن.

نکته مهم بند  5بعد از این مرحله هر زمان پروپوزال دانشجو تائید نشود ،دانشجو
تمامي روند تایید پروپوزال خود را مجدداً باید از این مرحله تکرار كند

5حايی دانشجو حوسط اساحی
در سیستم ثزت پرمپوزا

امتحان
جامع

آدرس سای
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معامنت پژمهشت -ادار امور پشتیزانت پاياننام ها -فر ها م آيیننام هاي پژمهشت

 -6تکمیل فرم پروپوزال و ارسال

عودت

در سیستم براي اساتید توسط

نکت مهم بن  6حکمیا من رجات پرمپوزا شاما موارد ذيا متباش :
 -2اطالعات مربوط ب پاياننام
 -1اطالعات مربوط ب دانشجو
 -4استفاد از امکانات آزمايشگاهت
 -3رمششناست حصقیق
ماک
 -5زمانزن ي انجا حصقیق (همپوشانت درک ااا  12ما )  -6حکمیا اطالعات مربوط ب اساحی
راهنما م مشامر
 -7حأيی استفاد از امکانات آزمايشگاهت ماک

دانشجو و تائید اساتید (حداكثر
ظرف مدت دو هدته)

عودت

عودت

 -7ارسا پرمپوزا براي گرم ب
صورت وودقار م حائی م ير
گرم پس از معرح ش ن در
شوراي گرم حصییت

 -8پس از اين مرک پرمپوزا
ب صورت وودقاربراي دانشک
ارسا ش م نهايتاً در شوراي
پژمهشت دانشک ب حیوي
مترس

حداكثر

فاصله تصويب پروپوزال در شورای گروه تخصصي با شورای پژوهشي دانشکده و ارسال

يک ماه

پروپوزال به پژوهش واحد نبايد بیش از يک ماه باشد

دانشجو يک سال پس از تصويب پروپوزال در شورای پژوهشي دانشکده به
شرط گذشتن  7ترم تحصیلي ميتواند از رساله خود دفاع نمايد
حداكثر
يک ماه

عودت

دفاع از رساله در مقطع دكتري پس

 -9پس از اين مرک
پرمپوزا ب صورت وودقار
براي معامنت پژمهشت ارسا
وواه ش

از گذش
تصویب

سه نیمسال از تاری
پروپوزال

پژوهشي دانشکده
 11پس از حیوي پرمپوزا در کوز معامنت
پژمهشت ص مر ابالغی م اککا اساحی راهنما م
مشامر حوسط دفتر پژمهش دانشک مربوط

در

شوراي

و از ترم 7

تحصیلي به بعد در صورت نداشتن
منع آموزشي ،دانشجویي و رعای
سایر ضوابط (با ارائه یک مقاله )
قابل انجام ميباشد.

چارت روند برگزاری جلسه دفاع و انجام تسويهحساب دانشجويان كارشناسيارشد

-1زمان ارائه مدارك براي نیمسال اول حداكثر تا

زمان ارائه مدارك

پایان ديماه هرسال
در نیمسال اول از ابتدای ترم دانشجویان می توانند جهت مشاهده وضعیت تحصیلی
خود به دانشکده مراجعه نمایند .ارسال پایان نامه در سامانه ثبت پروپوزال اقدام نمایند
و آخرین زمانی که دانشجو می تواند فرمهای تکمیل شده دفاع را به پژوهش تحویل
دهد پایان دی ماه می باشد( .نکته مهم منظور ازتحویل فرمها تا پایان دی ماه این است
که حداقل زمانی که دانشجو می تواند مدارک دفاع خود را تحویل کارشناس پژوهش
بدهد پایان دی ماه و پایان مرداد ماه در هرنیمسال می باشد .اگر دانشجو در آخرین
روز پایان نامه را آپلود نماید تا پایان وقت اداری همان روز فرصت دارد تا مدارک
کامل شده را به کارشناس پژوهش دانشکده تحویل نماید).
بعد از تایید اساتید راهنما و مشاور و تعیین داور توسط مدیر گروه ،دانشجو جهت
دریافت نامه داور به پژوهش دانشکده مراجعه و پس از ارئه جواب داور خود به
پژوهش دانشکده فرمهای ارزشیابی مدیر پژوهش و رئیس دانشکده را دریافت
می نماید.

براي نیمسال دوم حداكثر تا پایان مردادماه هرسال

براي اخذ مجوز
دفاع در هر نیمسال

-2زمان دفاع :براي نیمسال اول حداكثر تا پایان
بهمنماه هرسال
براي نیمسال دوم حداكثر تا پایان شهریورماه هرسال

مدارك الزم جه

توضیحات بند 2
زمان دفاع با کلیه اساتید و در نهایتا با مدیر گروه هماهنگ می گردد.سپس از پژوهش
دعوتنامه روز دفاع اساتید ،نحوه نگارش پایان نامه ،اتمام مهلت مقاله و نامه جهت
گرفتن کالس برای روزدفاع دریافت می نمایید.
بعد از تعیین محل برگزاری دفاع حتما فرم اعالن عمومی که در سایت پژوهش
دانشکده موجود است را تکمیل نموده و  2نسخه به پژوهش دانشکده تحویل نمایید.

انجام دفاع

 -3مدارك الزم جه

دفاع



مراجعه جه



آپلود پایان نامه در سامانه



دریاف

وضعی

تحصیلي

نامه داوري و فرم دفاع از

كارشناس پژوهش


تعیین تاری

دفاع با هماهنگي

كلیه استاتید و مدیر گروه


دریاف

دعوتنامه و آیین نامه

نگارش و  ....از پژوهش


تعین شماره كالس و اعالن عمومي



اعالن عمومي در  2نسخه

نکته مهم بند  : 4الف) نمره دفاع از  81محعساه ما گاردد و پا از اینکا  2نماره هاعی معناده از پعیاع نعما مشاص
گردید(ه صورت انصراف از مقعل  ،ارائ مقعل و یع هعد از گذشت  8ساع  ،ثهات نماره ) دانشاوو اهتادا فار تساوی
حسعب پژوهش را از سعیت دانشکده یسمت هرد پژوهش دریعفت م نمعید و یک نسص صحعف شده از پعیع نعم
ه راهنمع و یک نسص ه مشعور داده و در ای فر از ایشع امضع دریعفت م کند .امضعی اسعتید داور نیاز در ایا
فر الزامیست .سپ هعد از ثهت نمره پعیع نعم در کعرنعم فر تسوی حسعب نهعی را از یسمت دانشووی دانشکده
دریعفت و هع یک پعیع نعم صحعف شده و  2عادد  cdطها آیای نعما نگاعر ها پاژوه دانشاکده مراوعا ما کناد
.امضعی استعد یع اسعتید راهنمع روی صفح او پعیع نعم صحعف شده الزامیست.
ب) پعیع نعم  :پ از رفع اشكعالت مطرح شده  8نسص پعیع نعم تعیپ شده هع ولد گعلینگور آهي تیره صحعفي ،و پا
از تأییااد دفتاار پژوهشااي دانشااكده توسااط دانشااوو تحوی ا كتعهصعن ا مركااز گااردد CD.پعیع نعم ا  :تهی ا  2عاادد  CDاز
پعیع نعما ها صاورت (فعیا  PDF ،Wordو هاع فونتهاع  Lotusو )Times New Romanها هماراه فر هاع ساعصتعر هعنا
اطالععتي و چكیده پعیع نعم ك ميهعیست تحوی كتعهصعن مركز گردد.

مدارك الزم
جه
تسویهحساب

4چنانچدد دفددا دانشددجو بددا
موفقیت انجدا شدود دانشدجو
مشمو حا  6مدا م دانشدجوي
غیر مشمو حا  1سا فرصدت
جهت ارائ مقال دارد .در غیدر
اينیورت پس از احمدا مه دت
مقال نمر پايدان نامد بد من
مصاسز مقال ارزيابت مت گردد.

آدرس سای
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معامنت پژمهشت -ادار امور پشتیزانت پاياننام ها -فر ها م آيیننام هاي پژمهشت

چارت روند برگزاری جلسه دفاع و انجام تسويهحساب دانشجويان دكتری

متمم بند  1حداقل  11روز قبل از پیش دفاع بايد

-1زمان ارائه مدارك

مقاالت و سايرمدارک تحويل پژوهش گردد
نکته مهم  :قبل از برگزاري جلسه پیش دفاع الزم اس

براي اخذ مجوز دفاع
در هر نیمسال

ماهه پیشرف

دانشجویان حداقل  2گزارش شتش

كار خود را با حضور اساتید راهنما و مشتاور و متدیر گتروه تشتکیل داده و

مدارك آن را تحویل پژوهش داده باشند

* نکته بسیار مهم بند 1
براي نیمسال اول حداكثر تا پایانبیستم ديماه هرسال
براي نیمسال دوم حداكثر تا پایان بیستم مردادماه
هرسال

-2مدارك الزم جه
انجام دفاع

نکت مهم بن 2
دانشجويان م دز بد ارائد پدذيرش يدا چدا
مقال د قمقاالت معددابق آوددرين بصشددنام هدداي
موجود ق ب حأيید اسدتاد راهنمدا مد يرگرم
حصییددت م ير پژمهشددت دانشددک م رياسددت
دانشک برسانن مت باش

الف) پیشدفا  :دانشجو معابق بصشنام هاي موجود فدر پدیش دفدا را از دفتدر پژمهشدت دانشدک
دريافت م با هماهنگت اساحی راهنما مشامر ناظر دامر داو ت م م يرگرم ج س پیش دفا را برگزار
نماي .
ب) دانشجو باي فايا مقال ق در آن فايا پذيرش مقال نیز باشد را بد همدرا پايداننامد ودود در
سیستم ثزت پرمپوزا ارسا نماي همچنین پذيرش مقالد م پايداننامد را جهدت حايید فیزيکدت م
دريافت فر دفا ب م ير پژمهشت دانشک حصويا نماي م پس از حائی م ير پژمهشت پايداننامد م
مقال در سیستم باي ب حائی اساحی دانشجو م م ير گرم رسی م همچنین مشصص نمودن نا استاد
ناظر بر عه م ير پژمهش م مشصص نمودن نا يک دامر داو ت يک ناظر م دم دامر وارجت برعه
م ير گرم مربوط مت باش ج) ص مر اککدا اسداحی دامر :دانشدجو نامد دامران ودود را از پدژمهش
دانشک دريافت قرد م ککم صادر را ب همرا يک نسص رسال حصويا اساحی داد م پاسخ آنان را
ب پژمهش دانشک حصويا نماي .

ه) برگه وضعی

تحصیلي :يکت ديگر از م ارك الز جهت دفا دريافت برگد مضدعیت
حوسط دانشجو م حصويا آن ب پژوهش دانشکده متباش .

حصیی ت از آموزش دانشک

و) فرم تاری دفاع :در صورت پاسخ مبزت دامران م حصويدا جدواب دامران بد پتژوهش

براي نیمسال اول حداكثر تا پایان ديماه هرسال

دانشکده در اين مرک الز است دانشجو ضمن هماهنگت با ق ی اساحی (راهنما مشامر

براي نیمسال دوم حداكثر تا پایان مردادماه هرسال

عضو قمیت نظارت دامران م م يرگرم ) فر اعال حاريخ دفا ق ب امضاء ق ید اسداحی م
م ير گرم رسی

براي نیمسال اول حداكثر تا پایان بهمنماه هرسال

را حصويا پژوهش دانشکده نماي .

ز) برگزاري ج س دفا با اطال از ت م درج آگهت م همچنین اطدال رسدانت در مبسدايت
دانشک مربوط انجا پذيرد.

براي نیمسال دوم حداكثر تا پایان شهریورماه هرسال

توضیح بند  -3قبل از تسویه حساب نهایي باید یک پروپوزال صحافي شده به اساتید راهنما و یک پروپتوزال صتحافي بته
اساتید مشاور ارائه گردد ضمنا امضاي اساتیدراهنما و مشاور و داور در فرم تسویه حساب پژوهشي كه در ستای
دانشکده موجود اس

و مربوط به پژوهش دانشکده مي باشد الزامیس .

الف) فرم تسویهحساب نهایي :دريافت فر از آموزش دانشک
ب) پایاننامه :پس از رف اشکاالت معرح ش

 -3مدارك الزم
جه

پتژوهش

از حأيی دفتر پژمهشت دانشک

مربوط

 1نسص پاياننام حايپ ش

با ج گالینگور مشکت صصافت م پدس

حوسط دانشجو حصويا قتابصان مرقزي گردد.

ج)  CDپایاننامه :حهید  2عد د  CDاز پايداننامد بد صدورت (فايدا  PDF Wordم بدا فوندتهداي  Lotusم Times New

تسویهحساب

)Romanب همرا فر هاي ساوتار بانک اطالعاحت م چکی

پاياننام ق متبايست حصويا قتابصان مرقزي گردد.

د) ارائه فرم تأیید مقاله همراه نامه پذیرش یا چاپ مقاالت :دانشجو موظف است ب هنگا مراجع ب ادار امور پاياننام هدا جهدت
حسوي کساب فر حأيی مقال پذيرش مقال م مقال چا ش

يا ارسالت بدراي چدا قد بد امضداء (اسدتاد راهنمدا مد يرگرم مد ير

پژمهشت م رياست دانشک ) رسی را بر اساس آورين بصشنام هاي سازمان مرقزي ارائ نماي .

مقال ام م مقال دم م فر حايی مقالد
ق رمي پدذيرش م صدفص آدرس دهدت
مقاالت امضاي اساحی راهنمام م ير گرم
مم ير پژمهش م رئیس دانشدک لصدا
گردي باش

آدرس سای

دانشگاهwww.srbiau.ac.ir :

معامنت پژمهشت -ادار امور پاياننام ها -فر ها م آيیننام هاي پژمهشت

